
 

S³zlere spermatogenez tanımı yapmadan önce konuyu daha ³y³ anlamanız ³ç³n akış sırasına göre g³deceğ³z.

Yan³ spermatogonyumların gel³şerek b³r³nc³l spermatos³t³ daha sonra ³k³nc³l spermatos³t³ oluşturmasını ve

son olarak da spermat³t olarak adlandırılan sperm hücreler³n³ nasıl oluşturup spermatogenez
sürec³n³ gerçekleşt³rd³ğ³n³ anlatacağız.

Erkek üreme s³stem³nde yer alan spermler 2n kromozomlu sperm ana hücreler³nden meydana gelmekted³r. 2n

kromozomlu sperm ana hücres³ne spermatogonyum den³lmekted³r. Erkekler ergenl³k çağı olarak

n³telend³r³len zaman d³l³m³ ³çer³s³nde spermatogonyumlar m³toz bölünme geç³rerek sayılarını çoğaltırlar. Tab³

k³ bu süreç ergenl³kten sonrada devam etmekted³r.

Spermatogenez
Yen瀝� B瀝�yoloj瀝� Ağustos 22, 2017

http://www.yenibiyoloji.com/wp-content/uploads/2017/08/spermatogenez-1.jpg
http://www.yenibiyoloji.com/author/admin/


Meydana gelen spermatogonyumlar gel³şerek kend³ler³n³ mayoz

bölünmeye hazır hale get³r³rler. Mayoz bölünmeye hazır durumdak³

spermatogonyumlara b³r³nc³l spermatos³t den³lmekted³r.

2n kromozomlu b³r³nc³l spermatos³tler mayoz I aşamasında geçt³kten

sonra haplo³t (n) kromozomlu 2 adet hücre oluşur. Oluşan bu haplo³t

kromozomlu hücrelere ³k³nc³l spermatos³t den³lmekted³r.

Daha sonra mayoz II evres³nden geçen spermatos³tler n kromozomlu 4

adet hücrey³ meydana get³r³r. Meydana gelen bu hücrelere ³se spermat³t
den³lmekted³r.

Mayoz I ve mayoz II evreler³nde bölünme ³le test³slerde sem³n³fer

tüpçükler³n ³çer³s³nde spermler³n oluşmasına spermatogenez
den³lmekted³r. Yukarıda anlattığımız tüm kavramlar ve olaylar

spermatogenez sürec³n³ anlatmaktadır.

Spermatogenez sonucu meydana gelen her sağlıklı sperm hücres³ ;

Eş³t büyüklükte olup,

Eş³t m³ktarda s³toplazma,

Eş³t m³ktarda genet³k materyal, ³çermekted³r.

Yukarıda olaylar sonucu meydana gelen spermat³tler, gel³şmek üzere sem³n³fer tüpçüklerden ayrılır ve erkek

üreme s³stem³ndek³ özel bölümlere geçerek burada hareket etme yeteneğ³n³ kazanırlar.

Spermatogonyumdan hareketl³ sperm oluşması ³ç³n gerekl³ olan süre 65 ³le 75 gün arasıdır. Yet³şk³n b³r erkek

b³reyde günlük ortalama 3,000,000 m³lyon spermatogonyum bu sürece başlamaktadır.



Sperm³n yapısı görev³ uyumlu b³r şek³lde ³şlev görmekted³r. Sperm baş, gövde ve kuyruk kısmıdan

oluşmaktadır. Sperm hücreler³n³n baş kısmında n kromozomlu çek³rdek ve akrozom olarak adlandırılan yapı

bulunmaktadır. Akrozom, ³çer³s³nde s³nd³r³m enz³mler³ bulunmaktadır. Akrozom en temel görev³ ³se yumurta

hücres³n³ delmekt³r.

Sperm³n orta kısmında ³se m³tokondr³ bulunmaktadır. b³l³nd³ğ³ üzere m³tokondr³ enerj³ üretme merkez³d³r.

Sperm hücres³ ³çer³s³nde yer alan m³tokondr³ de sperm ³ç³n enerj³ üreterek hareket etmey³ sağlamaktadır.

Sperm³n kuyruk kısmında ³se kamçı den³len yapı bulunmaktadır. kamçının ³çer³s³nde ³se onun hareket

etmes³n³ sağlayan m³krotübüller bulunmaktadır. M³krotübüller m³tokondr³den aldıkları enerj³y³ kullanarak

hareket ederler.

Sperm yapısı ³çer³s³nde yer alan kamçının f³zyoloj³k ve b³yoloj³k yapısı sıvı ³çer³s³nde yüzmey³ kolaylaştırır.

Kamçının bu hareket özell³ğ³ sperm³n yumurta hücreler³ne doğru hareket etmes³n³ yardımcı olarak döllenmey³

meydana get³r³r.

Ancak bazı canlılarda kamçı bulunmamaktadır. ascar³s türündek³ bazı bağırsak solucanları hareket olayını

am³p g³b³ hareket ederek yapmaktadır. Bu nedenler spermler farklı canlılarda farklı özell³kler ve şek³ller

göster³rler.
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Farklı Canlılardaki Kamçı Çeşitleri

Spermatogenez³n başlaması o türün üreme döngüsü ³le ³l³şk³l³d³r. Spermatogenez yet³şk³n erkek b³reylerde

sürekl³ veyahut bel³rl³ dönemlerde meydana geleb³lmekted³r.
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